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Mark-och miljödomstolen  

 

 Regeringskansliet 

Miljö- och energidepartementet 

103 33 Stockholm 
 

 

Departementspromemorian ”En samlad torvprövning” (Ds 

2015:54) Miljö- och energidepartementets diarienummer 

M2015/03820/Ere 
 

 

Sammanfattning 

 

 

- Mark- och miljödomstolen tillstyrker förslaget att likställa prövningen 

av energi- och odlingstorvtäkter. 

 

- Mark- och miljödomstolen tillstyrker förslaget att dels upphäva lag 

och förordning om vissa torvfyndigheter dels genomföra de i 

promemorian föreslagna följdändringarna i miljöbalken, minerallagen 

m.fl. författningar. 

 

- Förslaget innebär en viss ökad arbetsbelastning för mark- och 

miljödomstolen. 

 

 

 

Mark- och miljödomstolens synpunkter 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att dagens system med 

olika system för prövning av torvtäkter är omotiverad. I många fall sker 

dubbelprövning enligt torvlagen och miljöbalken vilket innebär att det kan 

uppkomma flera juridiska svårigheter. Skäl som tidigare fanns beträffande 

prövning av energitorvtäkter saknas i dag och det finns många anledningar att 

genomföra de föreslagna förändringarna. I sammanhanget kan nämnas att det 

är positivt att förslaget också främjar en samlad prövning i och med att 

miljöprövningsdelegationen får möjlighet att pröva närliggande frågor inom 

ramen för torvprövningen, exempelvis även dispenser från artskydds-

förordningen eller eventuellt markavvattningsförbud.  

 

Sammantaget bedöms förslagen vara positivt ur ett regelförenklingsperspektiv 

och att det följaktligen blir en högsta instans som ansvarar för 

prejudikatbildningen för torvtäkter. 
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Enligt förslaget kommer beslut om tillstånd till alla torvtäkter att överklagas 

till mark- och miljödomstolar. Mark- och miljödomstolen anser att förslaget 

är positivt eftersom mark- och miljödomstolarna idag prövar överklagade 

tillstånd till odlingstorvtäkter och även dispenser för exempelvis 

markavattningsföretag. Mark- och miljödomstolen har den kompetens som 

behövs för att avgöra dessa mål. Utredningen bedömer att kostnaderna för 

mark- och miljödomstolarna kommer att öka. Kostnaden får dock bedömas bli 

marginell.    

 

____________________________________________________________ 

I handläggningen av detta yttrande har deltagit chefsrådmannen Lars-Göran 

Bennmarker och tekniska rådet Lars-Gunnar Sjölund.  

  

 

Lars-Göran Bennmarker  


